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Adicionar uma rede Wireless a uma rede ligada
com fio existente usando um ponto de acesso
Wireless (o WAP) 
Objetivo
 
Um ponto de acesso Wireless (WAP) é um dispositivo de rede de comunicação que permita que
os dispositivos Sem fio-capazes conectem a uma rede ligada com fio. Adicionar um WAP a sua
rede ligada com fio existente é útil acomodar aqueles dispositivos que são somente capazes da
conexão Wireless. É como a criação de uma outra rede somente para dispositivos Wireless mas
ainda seja parte de sua rede ligada com fio existente tal como mostrado no diagrama abaixo.
 

 
No diagrama da rede acima, a parcela esquerda mostra uma rede ligada com fio existente.
Consiste em quatro computadores prendidos conectados a um interruptor, que seja conectado a
um roteador. Na parcela direita, uma rede Wireless mostra dois computadores wireless
conectados a um WAP.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como adicionar uma rede Wireless a sua rede ligada com fio
existente usando um ponto de acesso Wireless.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
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1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Adicionar uma rede Wireless a uma rede ligada com fio existente
 
Estabelecer a rede Wireless
 
Nota: As imagens podem variar segundo o modelo exato de seu WAP. As imagens usadas neste
artigo são tomadas do WAP361.
 
Etapa 1. Conecte o WAP a seu roteador ou interruptor usando o cabo do Ethernet fornecido.
 
Nota: Se seu WAP não tem a potência sobre a capacidade dos Ethernet (PoE), conecte o
adaptador das energias AC ao WAP e obstrua-o à tomada.
 
Etapa 2. Conecte seu computador wireless à rede Wireless que o WAP está transmitindo.
 
Nota: O nome do identificador do conjunto (SSID) ou de rede Wireless do serviço padrão do ponto
de acesso da Cisco é ciscosb.
 

 
Etapa 3. No computador wireless, alcance a utilidade com base na Web do WAP lançando um
navegador da Web e incorporando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
WAP à barra de endereços.
 
Nota: Caso você não conhecer o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu
WAP, você pode usar a ferramenta da descoberta de Cisco FindIT ou a ferramenta de
gerenciamento da rede de Cisco FindIT se estes aplicativos são instalados em sua rede. Estes
aplicativos ajudá-lo-ão a verificar os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e a
outra informação do Access point e de outros dispositivos Cisco dentro de sua rede. Para
aprender mais, clique aqui.
 

 
Nota: Na imagem acima, 192.168.1.245 é usado como exemplo do endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. Este é o endereço IP padrão dos pontos de acesso da Cisco.
 
Etapa 4. Na janela de autenticação, incorpore o nome de usuário e senha do WAP aos campos
do nome de usuário e senha, respectivamente.
 
Nota: Você pode estabelecer-se a cinco usuários a cada Access point que você está indo
adicionar à rede. Estes usuários são esses autorizados alcançar a utilidade com base na Web

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5359-discovering-the-network-in-the-findit-network-probe.html
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através de suas chaves de autenticação mas somente um destes usuários pode ter o nível de
privilégio de leitura/gravação. Também, você pode criar um nome de usuário e senha diferente a
cada usuário. Para aprender como, clique aqui.
 

 
Nota: O nome de usuário padrão e a senha do usuário padrão para pontos de acesso da Cisco
são Cisco/Cisco.
 
Etapa 5. Início de uma sessão do clique.
 

 
Etapa 6. Na área da navegação, escolha LAN > ajuste do IPv4.
 

 
Nota: Se você está usando o WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, ou o WAP561, escolha 
endereço LAN > VLAN e de IPv4.
 

 
Nota: Se você quer usar o IPv6 que endereça pelo contrário, clique aqui para instruções.
 
Etapa 7. Clique um botão de rádio para escolher o tipo de conexão.
 

DHCP — O Access point adquire seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
de um server do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) na rede.
IP Estático — Você será esse para atribuir manualmente o endereço do IPv4 ao WAP.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4268-manage-user-accounts-on-the-wap551-and-wap561.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5065-ipv6-settings-configuration-on-the-wap131-and-wap351-access.html


 
Nota: Neste exemplo, o DHCP é escolhido. Esta é a configuração padrão. Se você executou esta
etapa, salte a etapa 12.
 
Etapa 8. (opcional) se você escolheu o IP Estático na etapa precedente, incorpora o endereço IP
estático que você quer atribuir ao WAP no campo de endereço IP estático. Certifique-se de que o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que você atribui está na mesma escala que
sua rede.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT usado é
192.168.1.112.
 
Etapa 9. (opcional) incorpora a máscara de sub-rede ao campo da máscara de sub-rede.
 

 
Nota: Neste exemplo, 255.255.255.0 é usado.
 
Etapa 10. Incorpore o endereço IP de roteador ao campo do gateway padrão.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado como o gateway padrão.
 
Etapa 11. Na área do Domain Name Servers (DNS), o botão de rádio para o manual será
selecionado automaticamente uma vez que o tipo de conexão é ajustado ao IP Estático. Você
pode incorporar até dois endereços DNS aos campos fornecidos.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.
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Etapa 12. Click Save.
 

  
Configurar ajustes wireless
 
Etapa 1. Escolha o Sem fio > as redes.
 

 
Etapa 2. (opcional) se você está usando um Access point da duplo-faixa, clica um botão de rádio
para escolher a interface de rádio que você quer configurar.
 

Rádio 1 (2.4 gigahertz) — Para os clientes Wireless que se operam nas 2.4 frequências em
ghz.
Rádio 2 (gigahertz 5) — Para os clientes Wireless que se operam na frequência em ghz 5.
 

 
Nota: Neste exemplo, o rádio 1 (2.4 gigahertz) é escolhido.
 
Etapa 3. Sob a área dos pontos de acesso virtual (SSID), verifique a caixa ao lado do ponto de
acesso virtual do padrão (VAP) e clique o botão Edit abaixo dele.
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Nota: Você pode adicionar ou criar VAPs múltiplo em seu WAP segundo o modelo exato de seu
dispositivo clicando no botão Add. Para o WAP361, sete VAPs adicional podem ser criados.
 
Etapa 4. Sob o nome SSID, crie um novo nome para sua rede Wireless no campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, a rede de fiação é usada.
 
Etapa 5. (opcional) sob a transmissão SSID, verificação ou desmarca a caixa segundo sua
preferência. Verificar a caixa permitiria que sua rede Wireless transmitisse seu SSID ou fosse
visível a todos os dispositivos Wireless dentro de sua escala. Desmarcar a caixa escondê-la-ia de
todos os dispositivos Wireless.
 

 
Nota: Neste exemplo, a transmissão SSID é verificada.
 
Etapa 6. Sob a Segurança, clique sobre o menu suspenso para escolher o tipo de Segurança que
você quer se estabelecer na rede Wireless. As opções são:
 

Nenhum – Esta opção ajustaria a Segurança para abrir e permitir que todos os dispositivos
Wireless conectem a sua rede Wireless sem ser pedido uma senha ou uma autenticação.
WPA pessoal — O Wi-Fi Protected Access (WPA) é um protocolo de segurança projetado
melhorar em cima dos recursos de segurança do Wired Equivalent Privacy (WEP). O WPA
usa-se mais altamente, o 256-bit fecha e melhora a criptografia de dados e a autenticação de
usuário. Este modo de segurança permite que você usem o algoritmo do Temporal Key
Integrity Protocol (TKIP), ou o algoritmo o mais atrasado, de mais alto nível da Segurança da
criptografia avançada (AES) se o dispositivo é mais novo e o apoia com WPA. Ambas as
opções, contudo, executam uns padrões de segurança mais fortes.
Empresa WPA — No modo de empreendimento, o Wi-Fi Protected Access (WPA) é usado
com autenticação de servidor do Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS).
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Nota: Neste exemplo, o WPA pessoal é escolhido. O indicador dos detalhes de segurança seria
então visível.
 
Etapa 7. Escolha os tipos de estações do cliente que você quer apoiar verificando as caixas de
seleção na área das versões WPA.
 

WPA-TKIP —  Esta opção permitiria os clientes Wireless que apoiam somente o protocolo de
segurança original WPA e TKIP para poder conectar à rede.
WPA2-AES —  Esta versão WPA fornece a melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i.
Conforme a exigência a mais atrasada de Alliance do Wi-fi, o WAP tem que apoiar este modo
todo o tempo.
 

Nota: Se a rede tem uma mistura de clientes, verifique ambas as caixas de seleção. Este ajuste
deixa as estações do cliente WPA e WPA2 associar e autenticar, mas usa o WPA2 mais robusto
para os clientes que o apoiam. Esta configuração WPA reserva mais Interoperabilidade no lugar
de alguma Segurança.
 

 
Etapa 8. No campo chave, incorpore uns caráteres da senha 8 consistindo a 63. Cada dispositivo
Wireless que tentaria conectar a esta rede Wireless será pedido esta chave de autenticação.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 9. a chave da mostra como clear text box para mostrar a senha
que você criou.
 

 
Nota: A área do medidor da força chave mostra as barras coloridas baseadas na força da chave
que você criou. Neste exemplo, Str0ngPassw0rd! é usado como a chave de autenticação.
 
Etapa 10. No campo da taxa de atualização da chave da transmissão, incorpore um valor de 0 a
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86400 segundos. Este é o intervalo em que a chave da transmissão (grupo) é refrescada para os
clientes associados com este VAP.
 

 
Nota: Neste exemplo, 300 segundos são usados. Este é o valor padrão.
 
Etapa 11. (opcional) sob o filtro MAC, clica sobre a lista de drop-down para desabilitar o filtro MAC
ou para especificar se as estações que podem alcançar este VAP estão restringidas a uma lista
global configurada de endereços MAC. As opções são:
 

Deficiente — Não usa a filtração MAC.
Local — Usa a lista da autenticação de MAC que você configura na página de filtração MAC.
RAIO — Usa a lista da autenticação de MAC em um servidor de raio externo.
 

Nota: Para aprender como configurar o MAC que filtra, clique aqui.
 

 
Nota: Neste exemplo, o Local é escolhido.
 
Etapa 12. (Opcional) verifique ou desmarcar a caixa de verificação sob o isolamento do canal
para permiti-lo ou desabilitar segundo sua preferência. Quando permitido, o WAP obstrui uma
comunicação entre os clientes Wireless no mesmo VAP. O WAP ainda permite o tráfego de
dados entre seus clientes Wireless e os dispositivos prendidos na rede, através de um link de
Wireless Distribution System (WDS), e com outros clientes Wireless associados com um VAP
diferente, mas não entre os clientes Wireless. Quando desabilitados, os clientes Wireless podem
comunicar-se um com o outro normalmente enviando o tráfego com o WAP.
 

 
Nota: Neste exemplo, o isolamento do canal é desabilitado. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 13. (Opcional) verifique ou desmarcar a caixa de verificação sob o boi da faixa para permiti-
lo ou desabilitar segundo sua preferência. Esta característica é para a duplo-faixa WAP somente.
Permitir o boi da faixa utiliza eficazmente a faixa gigahertz 5 dirigindo clientes suportados da
duplo-faixa da faixa 2.4 gigahertz à faixa gigahertz 5 quando ambos os rádios estão acima.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5081


 
Nota: Neste exemplo, o boi da faixa é permitido.
 
Etapa 14. Click Save.
 

 
Você deve agora com sucesso ter adicionado uma rede Wireless a sua rede ligada com fio
existente usando um ponto de acesso Wireless segundo as indicações do diagrama abaixo.
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